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Cybercom levererar Outotecs nya system
Virtual Experience Training
Outotec och Cybercom har tecknat avtal om leverans av en ny ITlösning som stödjer Outotecs tjänst Virtual Experience Training.
Projektet har startats och kommer att slutföras under våren 2013.
– Vi söker kompetens på högsta nivå även från våra partners och när vi skrev under leveransavtalet visste vi att vi
både skulle få hög kompetens och en lösning som stödjer införandet av vår strategi. Vi är mycket nöjda med
tidigare projektresultat och har stort förtroende för Cybercoms kompetens och förmåga att genomföra det här
projektet, förklarar Jussi Järvinen, produktutvecklingschef för Outotecs produktlinjeenhet för automation.
Virtual Experience Training är ett nytt system som främst utvecklats för operatörsutbildning i den virtuella världen.
– Jag är mycket glad över att vi fick den här möjligheten att hjälpa Outotec vidareutveckla sina utbildningssystem.
Jag är övertygad om att vi kan uppfylla Outotecs förväntningar både nu och i framtiden. Detta är ett genombrott
på området nya lösningar för Cybercom och vi ser spännande möjligheter där, berättar Petteri Puhakka, VD för
Cybercom Finland.
Outotecs konkurrenskraft bygger på utmärkta egenutvecklade teknologier, hög kompetens på processer inom
hela produktionskedjan, utmärkta referenser och dokumenterad förmåga att ansvara för stora projekt och leverera
nyckelfärdiga anläggningar.
– Outotecs mål är erbjuda tjänster som hjälper kunderna att upprätthålla och förbättra effektiviteten under hela
livscykeln för utrustning, processer och anläggningar. Vi utvecklar och tillhandahåller tekniska lösningar för
hållbart utnyttjande av jordens naturresurser, understryker Järvinen.
Läs mer om Virtual Experience Training på: http://www.outotec.com/pages/Page____41156.aspx?epslanguage=EN
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Om Cybercom
Cybercom är ett IT-konsultbolag som hjälper ledande företag och organisationer att ta tillvara den uppkopplade
världens möjligheter. Bolagets expertisområden täcker hela ekosystemet inom kommunikationstjänster. Cybercoms
hemmamarknad är Norden, därtill erbjuder bolaget global leveranskapacitet för lokala och internationella affärer.
Cybercom grundades 1995 och är sedan 1999 noterat på NASDAQ OMX Stockholm.
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